
 

 

Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef in samenwerking met de  

Zondag 22 mei om 11.15 uur 

 

Nesciolezing met concert 

Lezing door Jelle van Baardewijk 

 

Zijn wij niet té gelukkig? 

 
Hoe word je gelukkig en wat houdt dat dan precies in? Deze vraag naar geluk is een van de oudste van de 

filosofie. In hedendaags geluksonderzoek betekent geluk vooral subjectief welbevinden. Geluk betekent 

dan dat je lekker in je vel zit en voldoende kansen hebt om je te ontwikkelen. Het lijkt haast alsof iedereen 

van zichzelf en de maatschappij gelukkig ‘moet’ worden tegenwoordig. Welnu: het geluksbegrip in de 

filosofie is veel strenger. Voor Aristoteles bijvoorbeeld, betekent geluk een moreel geslaagd leven, en een 

dergelijk leven is voor weinigen weggelegd. De negentiende eeuwse filosoof Nietzsche is op zijn beurt heel 

kritisch over geluk, want wat heb je er nou aan zoals hij bij monde van Zarathustra verzucht. Nietzsche 

heeft een punt: Misschien is geluk niet zo belangrijk en zijn er zelfs goede redenen om ongelukkig te zijn. 

Dat kunnen wereldse redenen zijn (corona, oorlog, geen prettig werk, enzovoort) maar ook spirituele 

redenen: een leven dat diepte mist, zin. Met name in de dichterlijke traditie is over deze diepte geschreven, 

bijvoorbeeld door Hadewijch en Rilke.  

Jelle zal deze lijnen uiteenzetten in de hoop helderheid te brengen in de complexiteit van gelukservaringen 

en identiteit. Daarbij zal hij zich afzetten tegen auteurs met te hoge morele geluksverwachtingen (‘woke’) 
die een wereld voor zich zien waarin iedereen zich erkend voelt en gezien, maar ook tegen auteurs met te 

lage verwachtingen (zoals in het (neo)liberalisme én het wetenschappelijke geluksonderzoek) waarin men 

zich te weinig aantrekt van het leed in de wereld en dat in onze 'ziel'. Naast de al genoemde auteurs speelt 

ook Hegel Hartmunt Rosa een rol in zijn lezing.  

 

      

Jelle is als ethicus verbonden aan de Vrije Universiteit (universitair docent) en aan de Hogeschool 

Rotterdam (lector). Hij maakt podcasts voor De Nieuwe Wereld op YouTube. Hij schrijft in kranten en 

journals over bedrijfsethische en filosofische vraagstukken.  

 

Het concert wordt verzorgd door harpduo Kerstin Scholten en Colet Nierop. 

 

The Silver Moon my Mistress is     Traditional 

arrangement van Anne Macdearmid  

  

Prelude, Fugue, Variation     César Franck (1822 – 1890)   

  

 

Parvis         Bernard Andrès (1941)   



 

 

Na de lezing 

My fair gentle Eily      Traditional     

arrangement van Gráinne Hambly en William Jackson   

 

Ma mère l’oye    -   Maurice Ravel (1875 – 1937)  

 - Pavane  

 - Petit Poucet  

 - Laideronette  

 - Jardin  

 

Ständchen       Franz Schubert (1797 – 1828) 

 

   

                                                             
Kerstin Scholten            Colet Nierop 

 

Harpiste Kerstin Scholten studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Edward 

Witsenburg . Zij is sinds 1992 als orkestharpiste verbonden aan het Muziekcentrum van de Omroep waar ze 

jarenlang in het Radio Kamer Orkest en het Radio Symfonie Orkest speelde. Nu werkt ze als freelance 

orkestharpist in o.a. Radio Philharmonisch Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Balletorkest en 

Phion. Naast haar werk in symfonieorkesten begeleidt Kerstin regelmatig koren en geeft ze 

kamermuziekconcerten in verschillende combinaties, zoals met zang, fluit en cello.  

Colet Nierop studeerde harp aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar ze les kreeg van onder 

meer Edward Witsenburg en Ernestine Stoop.  In 2001 haalde ze haar Uitvoerend Musicus en haar Theater 

Musicus examen. Zij speelt met diversen ensembles zeer succesvol in zowel binnen- als buitenland, speelt 

in orkesten en heeft haar lespraktijk in Alkmaar, Uitgeest, Beverwijk, Schagen en Den Helder. Colet speelt 

naast haar solowerk regelmatig met een Harp/Zangduo, Stef&Co met Stephanie Kramer, Harpduo Dyade 

met Marije Vijselaar (harpiste), Trio ICI met Ingrid Stijsiger (mezzosopraan) en Irene van der Heuvel (cello) 

en sextet BB’6. Haar repertoire omvat klassiek, licht klassiek, modern, pop en jazz. Haar grote liefde voor 

het goede leven uit zich in haar muziek! Als podiumdier en als docent weet zij mensen te raken met de 

klanken van haar oogstrelende harp, maar ook met haar lach en persoonlijkheid. Haar repertoire is 

verrassend, haar staat van dienst zeer divers en ze is altijd in voor bijzondere samenwerkingen.  Ze houdt 

van een optreden in de intieme setting, een bruiloft, een begrafenis of een herdenking, maar ook in 

grensverleggende muzikale projecten. Kortom: Een stoere harpiste met een sprankelende levenslust! 

 

 

Waar:    Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef 

Wanneer:   22 mei 2022 om 11.15 uur 

Toegangsprijs:  € 10,00 contant te voldoen bij de ingang; leden VUvereniging vrij 


